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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته.

 �هاصحأآله و  وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى ،الحمد هلل رب العالمین
 أما �عد: أجمعین.

ففي حدیث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفیان الطو�ل، والحدیث السا�ع من أحادیث 
(فهل قاتلتموه؟ قال أبو سفیان: قلت: نعم، قال هرقل: : -�عني هرقل–الصحیح �قول: قال 

الحرب ) فكیف قتالكم إ�اه؟ فكیف قتالكم إ�اه؟ قال أبو سفیان: قلت: الحرب بیننا و�ینه سجال
 بیننا و�ینه سجال سجال �كسر السین و�الجیم جمع َسْجل �قول الكرماني: هو الدلو الكبیر، وهو

أر�قوا «السجل الدلو الكبیر، �عني �ما جاء في حدیث األعرابي الذي �ال في المسجد جاء فیه: 
ي ُنَوب وهو الذنوب وهو الدلو الكبیر، أ »سجًال من ماء«وفي روا�ة:  ،»علیه ذنوً�ا من ماء

 وهذا له سجل الناس إذا جاؤوا �ستقون من اآل�ار أو ،�عني مثل ما �ستقى من البئر هذا له سجل
 أیهما أصح في الجمع؟ ،األبئار

 طالب:...
لكنهم تسهلوا وتسمحوا فصاروا ینطقونها  ،والنطق بها هو الصحیح ،أصلها أبئار هذا أصلها

ل ن من هذه األبئار �الدالء ومنها الكبیر الذي �صآ�ار، على �ل حال الذین یردون الماء و�ستقو 
ذا ا ما هو بدلو �عني سقاء، �ستقى �ه، ولغرً�ا غرب إ�ش؟ دلو دلو �بیر جد� إلى أن �كون غرً�ا 

ففهمه �عض الناس أنهم أهل جهة الغرب، ولیس المراد �كذلك، لیس  ،جاء في مدح أهل الغرب
ة لعمر �النسب »فاستحالت بیده غرً�ا«ذه األسقیة الكبیرة، و�نما هم الذین �ستقون به ،هذا هو المراد

�عني ألن مدته �سیرة، ثم جاء  ؛أبو �كر استقى ونزع و�ان في نزعه ضعف -رضي هللا عنه-
ألن مدته طالت وهذه رؤ�ا، ورؤ�ا مطا�قة  ؛عمر فنزع فاستحالت بیده غرً�ا، �عني �قوة و�كثرة

 .للواقع
، ثم المقصود أن المراد �السجال جمع َسْجل، �عني یتناو�ون هذا ینزع دلًوا، أو سجًال أو ذنوً�ا 

ا ومرة النو�ة إلى الذي یلیه وهكذا، أي ُنَوب نو�ة لنا ونو�ة له، �عني مرة تكون النتیجة في صالحن
 تكون في صالحه �ما قال الشاعر:

 فیوٌم علینا و�وم لنا
   

  ُنَسرو�وٌم ُنساُء و�ومٌ  
 
 

�عني من الفر�قین �المستقیین �ستقي هذا دلًوا وذاك دلًوا، �قول  ،وشبه المتحار�ین أو المتحار�یَّن
والسجال جمع الحرب مفرد والسجال جمع فال مطا�قة بین  ،الكرماني: فإن قلت: الحرب مفرد

الكرماني، وسیأتي في المبتدأ والخبر، قلُت: الحرُب اسم جنس، الحرب اسم جنس، هذا �الم من؟ 
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كالم ابن حجر ورّد العیني علیه، ینال منا وننال منه ینال منا وننال منه أي �صیب منا ونصیب 
منه، ینال منا وننال منه أي �صیب منا ونصیب منه قال البلقیني: هذه الكلمة فیها دسیسة، فیها 

ولم تمكّني �لمة أدخل فیها  دسیسة أبو سفیان لما قال: ونحن معه في ُمدة أو منه في ُمدة قال:
شیًئا غیر هذه الكلمة، والبلقیني �قول: هذه الكلمة فیها دسیسة، �عني هل هذه الدسیسة خفیت 
على أبي سفیان حتى حصر الدسیسة في تلك الكلمة؟ اآلن أبو سفیان قال: ولم تمكّني �لمة 

ما ندري ما هو صانع فیها، أدخل فیها شیًئا غیُر هذه الكلمة، �عني قوله: ونحن منه في ُمدة، 
ولو توقًعا، و�ن لم  -علیه الصالة والسالم-هذه استطاع أن یلج بواسطتها إلى القدح في النبي 

 .�كن واقًعا، لم تمكّني �لمة غیر هذه الكلمة
ائلها وقوله: ینال منا وننال منه قال البلقیني: هذه الكلمة فیها دسیسة، معناها أنها خفیت على ق 

 ة وتفطن لها البلقیني، هل �قبل مثل هذا وال ما �قبل؟ لكن قد یتكلم المتكلم �كالمأنها دسیس
و�ترك ما عداه، األولى أوضح من هذه، فاإلنسان قد �حصر �المه  ،�حصره في األوضح األظهر

 و�ترك األخفى، �عني نظیر ذلك الحدیث إذا ُدِرس إسناده ومتنه ُوِجد فیه عشر علل ،في األوضح
 ؛وترك الباقي یالم وال ما یالم؟ الحدیث ضعیف ،على أعلى العلل وأوضح هذه العللمن اقتصر 

 .ما �كفي؟ �كفي أمألن فیه �ذا �كفي 
 طالب:...

لكن اآلن هل قوله: ینال منا وننال منه في الوضوح مثل قوله: ونحن ففي ُمدة؟ �قتصر على 
 األهم.

 طالب:...
ولو لم �خطر على �ال  ،د من الكالم أن فیه دسیسة�عني ینفي ما عداها. أال �مكن أن �فهم أح

 القائل؟ و�كون فیه دسیسة، ما خطرت على �ال القائل.
 طالب:...

 فهم، وهل یلزم �اطراد أن �كون المتكلم أعرف من غیره �كالمه؟
 طالب:...

 شك أن صاحب الدار أعرف �ما في الدار. هأنا أقول �اطراد، ما فی
 طالب:...

 نعم.
 طالب:...

 �عني أبو سفیان صدق؟
 طالب:...
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لكن اإلشكال في �ون البلقیني �قول هذه الكلمة فیها دسیسة وأبو  ،�أتي تفصیل هذا یر�د أن
 سفیان ینفي.

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
ي ما هو ذ�مكن اإلنسان أن �حصر �المه �األوضح، و�ترك ما عداه، �عني الشيء ال :أنا أقول

�حتاج إلى أن یوضحه صاحبه �حیث یتصدى إل�ضاحه للناس و�یانه، بواضح �فهمه الناس ما 
اد لكن نأتي إلى ما أثرناه من أنه هل یلزم من أن �كون القائل أعرف �قوله من غیره مطلًقا �اطر 

 أو ال؟
 طالب:...

 ،ولكن تفسیره لو أوردنا هذا االحتمال مثًال وصاحب الكالم مشى على احتمال ،�حتمل �المه
یدر�ك صاحب الكالم  ماال أنت  :هل نقول ،ال االحتمال الثاني أوضح وأقوى  :قالوجاء غیره 

 أعرف؟
 طالب:...

ألن ما �ل شاعر �حفظ ما �قول فیأتي من  ؛هذا نعم، أعرف قد �كون أحفظ لیس للمعاني :قالوا
 اقي�حفظه �فصه فیكون أعرف منه �ه، ال، عندنا مّر علینا في األلفیة بیت من �الم الحافظ العر 

قال: وابن شهاٍب عنه �ه قال العراقي: �ه أي �الحدیث، قال السخاوي: �ه أي �السند، أیهما 
 أصح؟ ألن الكالم في أصح األسانید.

 طالب:...
 المتكلم قال الحدیث ما له عالقة الحدیث.

 طالب:...
ه ده من شرحال، الكالم على أن العراقي شرح �المه، األلفیة للعراقي والشرح للعراقي، ثم جاء �ع

 �غیر شرحه هو.
 طالب:...

 ؟ماذا
 طالب:...

ألن الضمیر �نا�ة ما هو  ؛ال، هو ضمیر، والضمیر الذي �حدده المراد منه األصل المتكلم
 ما هو �صر�ح. ،بواضح

 طالب:...
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ثم صححه  ،قد �سبق لسانه في تفسیر الكلمة، طیب لو سبق لسان اإلنسان إلى الخطأ في اسمه
لكن  ،أحد الحاضر�ن ما �سبق اللسان إلى الخطأ؟ نعم، مسائل السبق و�دل الغلط هذه أمور ثانیة

الحافظ العراقي جالس ومعه قلمه و�شرح ألفیته و�حاَسب على �المه و�عي ما �قول �هللا �لمة 
ح، ال عابرة بین شخص �حتمل أنه أخذه حال وال مقام وال خوف وال وجل وغلط في اسمه فُصحِّ 

 ؛الصواب السند :هو جالس جالس �شرح ألفیته وابن شهاب عنه �ه أي �الحدیث قال السخاوي 
 ألن الكالم في أصح األسانید.

 طالب:...
 من هو؟

 طالب:...
 ال ال �شرح ألفیته نعم.

 طالب:...
 نظمها،ال هذا ما نسي، هذه األوراق بین ید�ه واأللفیة قدامه، وهو الذي هذا إذا حدَّث ونسي، 

عن  والمقرر المحرر عند العقالء �افة أن اإلنسان أعرف �كالمه، لكن قد �كون الكالم منقوًال 
ثم �أتي من  ،غیره، �عني �أتي عالم فینقل في متن �الم لغیره ثم �شرحه بناًء على فهمه له

ى هذا ، لكن إذا �ان هو الذي أنشأه وابتدأه هو أعرف الناس �ه علشيء ثانٍ  �ستدرك علیه هذا
ألنه أحیاًنا �كون التعبیر عن المعنى تخون  ؛لكن قد �ضعف فهمه عن فهم الكلمة ،األصل فیه

ال ما  العبارة المناسبة المطا�قة، فتجده یلتمس عبارة مناسبة ثم ال یوفق لها، فیأتي من یوفق لها،
 قال ابن الصالح هذا.

 طالب:...
ك في األسانید ئمه، طیب لو جاك عندك �جیالعراقي �شرح �الال ال ما قال ابن الصالح هذا، 

وهذا �ختلف إن �ان قد ساق اإلسناد �امًال فبه تعود  ،�كثرة وعن فالن عن فالن عن فالن �ه
 و�ن �ان اختصر من اإلسناد فبه تعود إلى �قیة السند هذا أمر ظاهر. ،للحدیث

علیه  صلى هللا-ألنهم لم ینالوا منه  ؛أ�ًضانعود إلى �الم البلقیني �قول: هذه الكلمة فیها دسیسة 
 قط، وغا�ة ما في غزوة أحد أن �عض المقاتلین -صلى هللا علیه وسلم-قط، لم ینالوا منه  -وسلم

 ُقتل، و�انت العزة والنصرة للمؤمنین. انتهى. وهذا �قرر حقیقة تخفى على �ثیر من الناس، وهل
 قتلى؟ النصر والهز�مة؟النصر والهز�مة �قاس �عدد القتلى هل �قاس �عدد ال

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
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لیس هذا هو المقیاس الشرعي، المقیاس �النتائج النهائیة، صلح الحدیبیة نصر نصر، وهو الفتح 
ِبیًنا{الحقیقي وفیه نزل:  ولم �حققوا ما  ،م رجعوامع أنه] ١[سورة الفتح:  }ِإنَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا مُّ

أرادوا من العمرة، ووضع في الصلح شروط ظاهرها أنها فیها شيء من الغضاضة على 
المسلمین، ومع ذلك مصر؛ ألن المقاییس الشرعیة تختلف، قد �قدم اإلنسان نفسه و�جتهد 

لیس المضمون الغلبة  هُهزم، انتصر ألن :و�خلص في قتاله فیقتل فیقال: انتصر، ما �قال
المضمون للمسلم المجاِهد إحدة الحسنیین و�الهما نصر، و�الهما نصر، وهذا ما  �استمرار،

 افیكون �المه جار�ً  ،یر�ده البلقیني، لكن قد �كون هذا نصر �النسبة له وهز�مة لفهم أبي سفیان
 .على الوضوح على مراده

ث ه القصة في ثالو�ینهم قبل هذ -علیه الصالة والسالم-وُتعقِّب �أنه قد وقعت المقاتلة بینه  
 ،مواطن: بدر وأحد والخندق، فأصاب المسلمون من المشر�ین في بدٍر، وعكس ذلك في أحد

فصّح قول أبي سفیان: �صیب منا ونصیب منه،  ،وأصیب من الطائفتین ناٌس قلیل في الخندق
ر النص وهذا غیر ،وفي أحد نالوا منه ،ینال منا وننال منه، والنیل النیل حاصل في بدر نال منهم

جملة ، وحینئٍذ فال دسیسة هنا في �الم أبي سفیان �ما ال �خفى. قالوا: والوالهز�مة، فكالمه ماشٍ 
تفسیر�ة ال محل لها من اإلعراب، والجملة تفسیر�ة ال محل لها من اإلعراب، �عني ینال منا 

ح مصابیح وننال منه تفسیر لقوله: سجال، تفسیر�ة ال محل لها من اإلعراب، قال في المصابی
 ،وهو شرح أكثر عنایته �اللغة، شرح مفید في هذا الجانب، لكنه لم �طبع �عد ،الجامع للدمامیني

 .�عني مفروغ من تحقیقه ولم �طبع �عد
الشلو�ین؟ نعم، أبو علي أبو علي معروف إمام من أئمة  مافإن قلت: فما �صنع الشلو�ین؟  

رها، الجملة التفسیر�ة حكمها حكم ُمفَ  رهااللغة، فما �صنع الشلو�ین القائل �أنه في حكم ُمَفسِّ  ،سِّ
رها :�عني لیس على إطالقه قولهم  فإن �ان له محل ،ال محل لها من اإلعراب، فحكمه حكم ُمَفسِّ

رها و�ن  ،كان لها نفس المحل لم �كن له محل فال محل لها من اإلعراب، �قول: في حكم ُمَفسِّ
رة للخفإن �انت ذا محل فهي �ذلك،  رة للخبر، وهي ها هنا ُمفسِّ بر و�ال فال، وهي ها هنا ُمفسِّ

 فیلزم أن تكون ذات محل لكنها خالیة عن را�ط لكنها خالیة عن را�ط یر�طها �المبتدأ خالیة عن
 دأ، قلُت: نقدرها أي ینال منا فیها وننال فیها منه، انتهى.را�ط یر�طها �المبت

فلم تحصل  اوالسجال مرفوع خبر للحرب، واستشكل جعل جعله خبًرا لكونه جمًعا والمبتدأ ُمفردً 
  .المطا�قة بینهما

م الجواب في �الم الكرماني وأن الحرب اسم جنس، الحرب اسم جنس، �قول الحافظ في فتح  ،تقدَّ
والِسجال جمع َسجل، وتعقبه العیني، �عني العیني یتعقب  ،جیب �أن الحرب اسم جنسالباري: وأ

ابن حجر وال یتعقب الكرماني، و�ثیًرا ما ینتصر للكرماني ضد ابن حجر، و�ینهما من المنافسة 
ما بینهما، على �ل حال العیني یتعقب ابن حجر حینما �سوق قوله غیر مصرِّح �اسمه، �قول: 
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ر�د بذلك ابن حجر، وتعقبه العیني �أن السجال لیس اسم جنس بل هو جمع، وقال �عضهم ی
ألن السجال لیس اسم جنس لكن الكالم في السجال اسم جنس وال الحرب، تعقبه  ؛و�ینهما فرق 

و�ینهما فرق، ال لعله �قصد الحرب التي فیها  ،بل هو جمعٌ  ،العیني �أن السجال لیس اسم جنس
الفرق بین اسم الجنس واسم  ماالحرب اسم جمع الحرب اسم جمع  نإ :النزاع، حتى لو قلنا

 الجمع؟ 
 طالب:...

 �عني ال واحد له من لفظه مثل قوم، مثل قوم.
 طالب:...

 معك؟....  ألن فیها ؛ال، القوم الرهط اسم جمع، طیب
 طالب:...

 �قول؟ ماذا
 طالب:...

 ألراها...ي معك ارفعها تأي طبعة هذه ال
 طالب:...

 ماذاالكالم �الم ابن حجر مثل �الم الكرماني اسم جنس،  ،قال �عضهم الحرب اسم جنسال، 
 قال؟

 طالب:...
 سجل حینئٍذ فال یرد السؤال أصًال.

 طالب:...
�عني ما تكلم عن الحرب الكالم في الحرب ما هو في السجال، المقصود �قول ابن حجر �المه 

البن حجر وترك األصل؟ ال شك أن النفوس فیها  مثل �الم الكرماني، فماذا �عني تعقب العیني
 شيء، واألقران معروف �الم �عضهم في �عض.

 طالب:...
 ؟نعم

 طالب:...
 قال �عضهم، �عضهم ابن حجر، قطًعا ابن حجر، هذا ُ�حلف علیه، ال ال ال، ما هو مرة.

 طالب:...
نه تعقب الكرماني، إن أیتعقبه أصًال، ال أذ�ر ما عنده مشكلة وال  ،كرماني �اسمهال ال، و�ذ�ر ال

كان في �الم یتعقب ما نقله، ال ال هو یتعقب ابن حجر �استمرار وال �سمیه، ینقل عنه الصفحة 
ثم إذا أراد أن یتعقب شیًئا من �المه قال: قال �عضهم، وهذا تحدثنا عنه في  ،والصفحتین
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ز أن �كون  فال یرد السؤال أصًال،  ،سجال �معنى المساجلةمناسبات �ثیرة، ولكٍل میزته، وُجوِّ
 فعال �معنى المفاعلة هذا إذا �ان نعم.

 طالب:...
 ولهذا جعل...

 طالب:...
 ،طیب، تعقبه العیني �أن السجال لیس اسم جمع بل هو جمع، واضح، بل هو جامع و�ینهما فرق 

لحرب اسم جنس والسجال وجوز أن �كون �معنى المساجلة فال یرد السؤال أصًال، الفتح �قول: ا
بل هو جمع و�ینهما فرق، إًذا ما تعرض،  ،اسم جمع، وتعقبه العیني �أن السجال لیس اسم جمع

، �عني وافق على أن الحرب اسم جنس هذا الكرماني في األصل ما، ما تعرض للحرب و�فرادها،
ز أن �كون وافق على أن الحرب اسم جنس، لكن المطا�قة إنما تكون في الجواب الثاني، و  ُجوِّ

 .فال یرد السؤال أصالً  ،�معنى المساجلة سجاًال 
وفي قوله: الحرب بیننا و�ینه سجال الحرب بیننا و�ینه سجال �عني الحرب سجال، الحرب  

سجال، تشبیه بلیغ حیث شبه الحرب �السجال مع حذف أداة التشبیه تشبیه البلیغ عند أهل 
لغة البالغة التشبیه الذي ُتحذف فیه األداة، تحذف فیه األداة، مع حذف أداة التشبیه لقصد المبا

 ز�ٌد أسد إذا أردت �ه المبالغة في بیان شجاعته فصار �أنه عین األسد، ابن حجر �قول: :كقولك
نهم أشار بذلك إلى ما وقع بی ،أشار أبو سفیان بذلك الحرب بیننا و�ینه سجال ینال منا وننال منه

في غزوة بدر وغزوة أحد، وقد صّرح بذلك أبو سفیان یوم أحد في قوله: یوم بیوم بدر والحرب 
 علیه -علیه الصالة والسالم-، لم یرد النبي -علیه الصالة والسالم-جال، ولم یرد علیه النبي س

بذلك في حدیث أوس بن حذ�فة الثقفي لما �ان  -صلى هللا علیه وسلم-بل نطق النبي  ،ذلك
�حدث وفد ثقیف أخرجه ابن ماجه وغیره ووقع في مرسل عروة قال أبو سفیان: غلبنا مرة یوم بدر 

 مفهوم مقصوده؟ ماا غائب، وأنا غائب، وأن
وأنا غائب ثم غزوتهم في بیوتهم ببقر �طون  ،ما غلب، غلبنا مرة یوم بدر الو �نت حاضرً  

 .وأشار بذلك إلى یوم أحد ،وجدل آذان
ماذا �أمر�م؟ القائل هرقل وفي نسخة: �ماذا، �عض  (ماذا �أمر�م؟)قال �عد ذلك عرقل:  

ى ي �عضها: فماذا �أمر�م؟ أي ما الذي �أمر�م �ه؟ وأشار القسطالني إلالروا�ات فیها �ماذا، وف
ماذا �المثبت ماذا في روا�ٍة فماذا، الروا�ة  ،�ماذا عندنا ،أن الباء مكشوطة من الفرع �ماذا قلت

 ،ًراوالفرع مّر بنا مرا ،الكشط؟ الحك والمحو، من الفرع ماأشار القسطالني إلى أن الباء مكشوطة 
 .ذلك، ما نحتاج أن نكرره في �ل درسواالصل �
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دوا هللا اعب ًئا)(قال أبو سفیان: قلت: �قول: اعبدوا هللا وحده اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا �ه شی 
رقم خمسة، سقط الواو  راجع ،وحده وال تشر�وا �ه شیًئا �الواو، وفي روا�ة المستملي �حذفها

 وحدها.ي تالواو اللحموي والكشمیهني، عساه للمستملي وثبتت ل
 طالب:...

وتأتي العجائب من  ،وال تشر�وا، مرة طلبت إعراب وحده، وحده اإلعراب في قاعة الدرس
 .؟ حال، حال طي معرفة مضافالواو عاطفة! عجب، إعراب وحده :الطالب، �قول

 طالب:...
 ال ال ال ما هو بهذا، اضبط أمورك، منصوص علیها �األلفیة: 

 فًظا فاعتقدوالحال إن ُعرِّف ل
 
 

 تنكیره معنًى �وحدك اجتهد 
 
 

تملي وفي روا�ة المس ،) �الواوقلت: �قول: اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا �ه شیًئا(�عني منفرًدا، 
 ،ا لقوله وحده، �قول القسطالني: وهذه الجملة عطٌف على اعبدوا هللا�كون تأكیدً وحینئذ  ،�حذفها

وهي من عطف المنفي على المثَبت، وال تشر�وا عطف على اعبدوا هللا وحده، وهي من عطف 
و {المنفي على المثَبت، وعطف الخاص على العام، على حد  ُل اْلَمَالِئَكُة َوالرُّ [سورة  }ُح ِفیَهاَتَنزَّ

اإلشراك  فإن عبادته تعالى أعم من عدم اإلشراك �ه، فإن عبادته وحده أعم من عدم] ٤القدر: 
ل �ه، لماذا؟ ألن العبادة تتناول الفعل والترك، وعدم اإلشراك في الترك فقط، (واتر�وا ما �قو 

 .آ�اؤ�م) (واتر�وا ما �قول آ�اؤ�م)
ها �عني من عبادة األصنام وغیرها مما �انوا علیه في الجاهلیة، �قول الكرماني: و�نما �الغ فی 

: و�نما اعبدوا هللا وحده وال تشر�وا �ه شیًئا واتر�وا، �ما في ذلك الشرك، قال الكرماني :ألنه قال
أن  ألنها �انت أشد األشیاء علیهم، وأهم عنده، أو ألنه فهم ؛�الغ فیها حیث ذ�رها بثالث عبارات

شر�ون ألن النصارى م ؛هرقل من الذین قالوا �اإلشراك من النصارى فأراد تحر�كه، فأراد تحر�كه
 أو فیهم شرك؟ 

 طالب:...
 فیهم شرك؟أم النصارى مشر�ون 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 .]١لبینة: ا[سورة  }َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشِرِ�ینَ {

 طالب:...
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 كیف؟
 طالب:...

ي ذال من دون هللا وعز�ر ابن هللا، المسیح ابن هللا و�عبدونه :ال ال وقت التنز�ل مثل اآلن، �قول
عندهم اآلن موجود وقت التنز�ل، الشرك الموجود عندهم اآلن موجود وقت التنز�ل، لكن من أهل 

 العلم من یرى أنهم مشر�ون.
 طالب:...

من أهل العلم من یرى أنهم مشر�ون، وعطفهم على الذین �فروا من �اب لم �كن الذین �فروا من 
�ین عطف المشر�ین علیهم من �اب عطف العام على الخاص و�لهم �فروا، أهل الكتاب والمشر 

و�نما فیهم شرك، فیهم شرك، وأبو ذر فیه جاهلیة ولیس  ،والقول الثاني أنهم لیسوا �مشر�ین
م لمن الجنة، بل هم �فار �اإلجماع، و�ن  اوفرٌق بین هذا وهذا، وال �عني أن لهم نصیبً  ،�جاهلي

والجنة علیهم حرام، ومن شّك في �فرهم �قول �عض أهل العلم:  ،اإلجماعنقل مشر�ین هم �فار �
دة اصطالحیة، و�تبین فائالمسألة هذا التخفیف من حالهم وواقعهم ال، لكن  إجماًعا، ال �عني كفر

لكن هل هن داخالت في  ،لنا �النّص  ائهم، في نكاح نسائهم، نساؤهم حلالخالف في نكاح نس
 تحر�م المشر�ات؟ 

ِت ُمْشِرَ�اَوَال َتْنِكُحوا الْ {صًال؟  أو نقول: ال یدخلن في المشر�ات أاستثني أهل الكتاب �النّص ثم 
على  هل یدخل في هذا الكتابیات أو ال یدخل؟ على الخالف] ٢٢١[سورة البقرة:  }َحتَّى ُیْؤِمنَّ 

دخلن مشر�ون یدخلون ثم حصل التخصیص و�ن قلنا هم غیر مشر�ین ال ی :الخالف إن قلنا
 .ما �ونهم �فار فهذا لیس محل نزاعوأ ،أصًال في هذا

 طالب:...
نعم، لكن هم �صدد الكالم عن هذه اآل�ة، �عني هل �حتاج إلى استثناء أو ال �حتاج، والمسألة 

 .ا، أشبه ما �كون الخالف فیها لفظی� أشبه ما تكون خالف لفظي
 طالب:...

 أدخلنا الشرك في الهوى هذه أمور ما تنتهي.
 طالب:...

 .العافیةنسأل هللا  ،ما یلزم، ما بینهما ترا�ط لكن النتیجة واحدةنعم 
 طالب:...

َ َقاُلوا إِ  لََّقْد َ�َفَر الَِّذینَ {هو الذي قال: ونساؤهم حل لكم  لكن هذا وقت التنز�ل، الذي قال: نَّ للااَّ
ورة س[}ُن َمْرَ�مَ  ُهَو اْلَمِسیُح ابْ َقاُلوا ِإنَّ للااََّ  َلَقْد َ�َفَر الَِّذینَ { ،]٧٣[سورة المائدة:  }َثاِلُث َثَالَثةٍ 

 .] ٧١المائدة: 
 طالب:...
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 ین؟أ
 طالب:...

َتاِب ْهِل اْلكِ {َلْم َ�ُكِن الَِّذیَن َ�َفُروا ِمْن أَ لكن مع وجود هذا الكالم في وقت التنز�ل وقول: 
نها�ة الخالف خالفها لفظي في النها�ة، في الالمسألة المقصود أن  ،]١[سورة البینة:  َواْلُمْشِرِ�یَن}

َدنَّ َلَتجِ {اإل�غال في الكفر وعدمه، طوائف الكفر یتفاوتون، مسألة لفظي وال فرق بینهم. لكن یبقى 
وقد  ،]٨٢ة: [سورة المائد }َ�ُهمْ َدنَّ َأْقرَ ا َوَلَتجِ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة ِللَِّذیَن آَمُنوا اْلَیُهوَد َوالَِّذیَن َأْشَرُكو 

 �كون في وقت من األوقات أشد من غیرهم.
 طالب:...

 على �ل حال في النها�ة الخالف لفظي، الخالف لفظي.
 طالب:...

 ما وصلناهم ما وصلناهم.
 طالب:...

ني المسیح ابن هللا و�عبدونه من دون هللا هذا موجود وقت التنز�ل �ع :على �ل حال �ونهم �قولون 
ت ألنها �ان ؛إنه طرأ علیهم، و�نما �الغ فیها حیث ذ�رها بثالث عبارات :ما أحد ینكره، ما �قال

راد فأ ،أشد األشیاء علیهم وأهم عنده، أو ألنه فهم أن هرقل من الذین قالوا �اإلشراك من النصارى 
�هللا أعلم. في عون الباري لصدیق  ،یره عن دین التوحید وتنفیره عن دین التوحیدتحر�كه وتنف

حسن خان وهو شرٌح على مختصر الز�یدي على مختصر الز�یدي، وترونا ال نكثر النقل منه 
 لماذا؟ 

 ؛ألنه مأخوذ بنسبة تسعة وتسعین �المئة �حروفه من القسطالني، �الحرف ینقل، قد یدخل أشیاء
لكن في  ،ه سلیمة إلى حد في الجملة، �خالف القسطالني على مذهب قومه األشاعرةألن عقیدت

م هذا الباب صدیق مأمون، في عون الباري �قول: قوله: واتر�وا ما �قول آ�اؤ�م من عبادة األصنا
رهم و�نما ذ�ر اآل�اء تنبیًها على عذ ،فهي �لمة جامعة لترك ما �انوا علیه في الجاهلیة ،وغیرها
كم الفتهم له، �عني هذا �أنه تبر�ر لعدم موافقتهم له، �عني لو قال: اتر�وا ما �قول شیوخفي مخ

لكن األب متر�ع في قلب االبن �صعب علیه أن �خالف أمره، فكأنه �عتذر بهذا عن  ،ورؤساؤ�م
ول ق�اتر�وا ما  :اتر�وا ما �قول آ�اؤ�م، �عني لو أنه �قول :ألنه �قول ؛عدم قبول ما یدعوهم إلیه

فالن وال عالن أمر سهل، لكن أولى الناس �الشخص أبوه، و�نما ذ�ر اآل�اء تنبیًها على عذرهم 
ید والبداءة �التوحألن اآل�اء قدوة عند الفر�قین أي عبدة األوثان والنصارى،  ؛في مخالفتهم له

 یالحظ أنه ماذا �أمر�م؟ 
وعلیه تبنى سائر األعمال، ولذا  ،ألنه هو األصل ؛قلت: �قول اعبدوا هللا وحده البداءة �التوحید

ولما �عث  »أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا: ال إله إال هللا«: -علیه الصالة والسالم-قال 
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فأي داعیة أو أي  »ولیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن ال إله إال هللا«معاًذا إلى الیمن قال له: 
أ �التوحید �كون على غیر المنهج الر�اني، لكن ال �عني أننا مصلح أو أي ُمعلم أو موجه ال یبد

في علم من العلوم إما یدرس التفسیر أو  اإذا وجدنا مثًال في جدول شیخ من المشا�خ تخصًص 
یدرس الحدیث أو یدرس الفقه إال لو �ان فیه خیر �انت العقیدة ألزم علیه من هذا، �عني نسمع 

في ر المسلمین أول ما یبدأ فیها �التوحید، و�ذا لوحظ أي ملحظ لكن الدعوة لغی ،مثل هذا الكالم
أما أننا نتهم أو نشك  ،خلل یتعلق �العقیدة أولى ما ینبه علیه هذا الخلل في أوساط المسلمین

 ،فیمن ُ�علِّم الناس القرآن وما یتعلق �ه وما �عین على فهمه أنه لو �ان فیه خیر لدرس العقیدة
كفي وأشد، والعقیدة محل اهتمام الجمیع، ال سیما إذا �انت في بلد فیه تحقیق العقیدة قام بها من �

ألن �عض هذه األمور یتخذها �عض الناس للمز  ؛للتوحید، وشیوخه وعلماؤه تر�وا على التوحید
 .�عض العلماء الذین نفع هللا �علمهم في فروع العلوم الشرعیة

والذي یدرس  ،و�ذلك الذي یدرس القرآن ،التوحیدنعم أولى ما ینبغي أن یهتم �ه و�قرر و�حرر  
س التفسیر إذا مرت �ه أي مناسبة لها صلة �التوحید �جب علیه أن یبینها و�قررها، و�وضحها للنا

�ما ال مجال فیه للشك، و�ذلك إذا �ان یدرس الحدیث أو الفقه أو أي علم من العلوم، العقیدة 
 َناُه َهَباءً ٍل َفَجَعلْ َوَقِدْمَنا ِإَلٰى َما َعِمُلوا ِمْن َعمَ {، والتوحید رأس المال بدونه ال �صح أي عمل

ه، فال لال قیمة فال قیمة له، لو �صلي لیل نهار وعقیدته فیها خلل ] ٢٣[سورة الفرقان: }مَّنُثوًرا
، ]٢٣قان: [سورة الفر {َوَقِدْمَنا ِإَلٰى َما َعِمُلوا}: -جل وعال-�صح مع الشرك عمل �ما في قوله 

ذا ه�قول العیني: قوله: ال تشر�وا �ه ال تشر�وا في جواب قوله: ماذا �أمر�م، �قول: ال تشر�وا؟ 
 نهي؟أم أمر 

 طالب:...
 ؟ال تكلیف إال �فعل ال سیما في األوامرإذ  ،�یف �كون مأموًرا �ه والعدم ال یؤمر �ه :نقول

دوا، �عني عندنا اعبدوا هللا وحده وال تش دوا وحِّ  ،یًئار�وا �ه شوُأجیب �أن المراد �قوله: ال تشر�وا وحِّ
لة منطوق الجملة الثانیة مؤِ�د لمفهوم الجملة األولى، منطوق الجملة الثانیة مؤ�د لمفهوم الجم

نفس  »تكبروا حتى �كبروال  ،كبروافإنما جعل اإلمام لیؤتم �ه؛ فإذا �بر «األولى، في قوله: 
الشيء مفهوم منطوق الجملة الثانیة مؤِ�د لمفهوم الجملة األولى، فقول فكونه �أتي في جواب 

ه هذا مؤِ�د لمنطوق لمنطوق الجملة األولى التي هي مفهوم هذ ؟ماذا �أمر�م ال تشر�وا �ه شیًئا
دوا هللا، فالمراد �الجمل  لشرك.اتین التوحید الذي �قابله مؤ�د لمنطوق تلك والعكس، �أنه قال: وحِّ

كالٌم طو�ل حول األمر �الشيء والنهي عن ضده األمر �الشيء والنهي عن ضده، �عني هل لو 
 اقتصر على قوله: اعبدوا هللا وحده هل فیه نهٌي عن الشرك؟

 طالب:...
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ل والعكس النهي عن الشيء ه ،ال تشر�وا �ه شیًئا ،األمر �الشيء اعبدوا هللا وحده نهٌي عن ضده
 هو أمر �ضده؟

 طالب:...
 نعم.

 طالب:...
 لقوله وحده، ولو �ان اعبدوا هللا؟

  طالب:...
ما تقتضي وال تشر�وا �ه شیًئا، على �ل حال األمر �الشيء هل هو نهٌي عن ضده والنهي عن 

یلزم منه على �اب ومنه ما  ،وله صور ،الشيء هل هو أمٌر �ضده؟ �ختلفون فیه اختالًفا طو�الً 
ال سیما إذا �ان له أضداد صار له أكثر من ضد،  ،ومنه ما ال یلزم ،اللزوم من �اب اللزوم

م؟ نخلیها للدرس القادأم  ،وفیها خالف بین أهل العلم، تر�دون أن نبدأ بها ،والمسألة فیها طول
�له، �الم العیني  ألن العیني �قول، خلونا نقرأ ولو �الم العیني، لكن �الم �حتاج إلى شرح

في مذ�رته في األصول له �الم العیني في آخر شرح الحدیث أورد أ�ًضا والشنقیطي  ،طو�ل
ل له إذ ال ُ�قا ،فما معنى ذلك ،أسئلة أورد أسئلة الثامن من هذه األسئلة: ما قیل ال تشر�وا نهيٌ 

اإلشراك منهٌي عنه  السا�قة، وأجیب �أنالمسألة أمر، �عني هذا له صلة �السؤال السابق، في 
وعدم اإلشراك مأمور �ه، وأجیب �أن اإلشراك منهي عنه وعدم اإلشراك مأمور �ه، �عني فیصلح 
أن �كون جواً�ا لقوله: �ماذا �أمر�م؟ مع أن �ل نهٍي عن شيء أمٌر �ضده، و�ل و�ل أمٍر �شيء 

 .نهٌي عن ضده، هذا الجواب
إذ ال نزاع في أن  ؛هذا الموضع فیه تفصیل ،ل: هذا الموضع فیه تفصی-القائل العیني–قلُت  

األمر �الشيء نهٌي عن ترك ذلك الشيء، األمر �الشيء نهٌي عن ترك ذلك الشيء، وتر�ه ضد، 
لكن ننتبه للكالم الدقیق الذي هنا، هل ترك المأمور �ه ضد أو نقیض؟ �عني عندنا اقعد وال 

 یضه اقعد؟ أو ضده القعود؟ هذان متقابالن أمر ونهي، لكن قم مثًال هل نق ،تقعد
 طالب:...

 ألنه لم �كن له إال ضد واحد، وهذا مفهوم قوله: ال نزاع في أن األمر �الشيء نهٌي عن ؛نقیضه
ترك ذلك الشيء، نهي عن ترك ذلك الشيء �التضمن، نهي تحر�م إن �ان للوجوب، ونهي �راهة 

ر زمه أال یترك الصیام. اآلن إذا ُأمیل ،فإذا قال: صم، یلزمه أال یترك الصیام ،إن �ان للندب
�عني ترك المأمور �ه حرام، ترك المأمور �ه حرام، إذا ُأمر �شيء أمر  ،�شيء أمر وجوب ضده

 إن ترك ذلك الشيء مكروه؟  :فهل نستطیع أن نقول ،استحباب
 طالب:...
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المسجد ال یلزم، إنما تر�ه �كون من �اب خالف األولى، �عني إنسان جالس في مسجد دخل 
قم فصل «وجلس جلس �عني لو جلس هو مأمور �الر�عتین ومنهٌي عن الجلوس  ،وصلى ر�عتین

، من هنا أخذنا �راهیة ترك المأمور، و�ن �ان »إذا دخل أحد�م المسجد فال �جلس«، »ر�عتین
ثم قام فصلى ر�عتین هاتان الر�عتان  ،في المجلس الكن لو �ان جالسً  ،على سبیل االستحباب

 ال؟أم بهما أمر ندب  مأمور
ه �فعل مكروه؟ ال، خالف األولى، ومن هنا یتبین الفرق بین ما �ان األمر  :لكن لو ما قام نقول 

على سبیل الوجوب وما �ان األمر �ه على سبیل الندب یتضح في ضدهما، ال نزاع في أن 
ونهي  ،جوبذلك الشيء �التضمن نهي تحر�م إن �ان األمر للو األمر �الشيء نهٌي عن ترك 

 فإذا قال: صم، یلزمه أال یترك الصیام، صم �عني إذا ُوجد األمر في شيء ،كراهة إن �ان للندب
إذا  »أعني على نفسك �كثرة السجود«لكن إذا وجد أوامر مطلقة أوامر استحباب مطلقة  ،�عینه

ثًال: و�ن �ان على سبیل االستحباب نعم، م ،قال: صم فترك هذا الصیام المأمور �ه �عینه
ترك هذا الصیام  »فإني أحتسب على هللا أن �كفر السنة الماضیة والباقیة ،صوموا یوم عرفة«

 مكروه وال خالف األولى؟ 
من صام یوًما في سبیل هللا �اعد «لكن لو جاء الحث على الصیام:  ،ألنه جاء األمر �ه �عینه

وفرٌق بین أن یؤمر �الشيء �عینه و�ین أن یدخل في أوامر  »هللا وجهه عن النار سبعین خر�ًفا
وأنت جالس في المسجد یتجه إلیك هذا األمر،  »أعني على نفسك �كثرة السجود«عامة، �عني: 

صم یلزمه أال یترك  :لكن ال لذات الر�عتین وأنت في هذا المكان في هذا الوقت، فإذا قال
و نهٌي عن ضده الوجودي مثًال قولك: اسكن هل هو هل ه ،الصیام، و�نما النزاع في أن األمر

عین قولك: ال تتحرك؟ هو عینه �قول، �قول: هل هو نهي عن ضده الوجودي أن األمر هل هو 
قال:  .هل هي صیغة النهي عن ضده؟ هذا ال ،نهٌي �عني الصیغة الصیغة صیغة األمر �الشيء

اسكن عین قولك ال  :مثًال قولك و�نما النزاع في أن األمر هل هو نهٌي عن ضده الوجودي
 تتحرك؟

�معنى أن المعنى الذي ُعبر عنه �اسكن عین ما عبر عنه بال تتحرك فتكون عبارتان ال فائدة  
إلفادة معنى واحد أم ال؟ هذا فیه �قول هذا فیه النزاع، ال في أن صیغة اسكن عین صیغة ال 

ن رجل المرور تبع شخًصا ارتاب فیه أو تتحرك فإنه ظاهر الفساد لم یذهب إلیه أحد. �عني لو أ
سرعته زائدة قال له: قف قف، هل هي عین قوله: ال تتحرك؟ ال لیست عینها، لیست عینها، هو 

 والنهي له أحكام. ،األمر له أحكام
 طالب:... 

ولم یذهب إلیه  ،هذا ال نزاع فیه :، لكن الكالم هو یبدأ �الصیغة �قولسیأتينزاع. الخالف  هما فی
أن األمر �الشيء عین أوًال وهو ظاهر الفساد، فذهب �عض الشافعیة والقاضي أبو �كر  ،أحد
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�عني في أول أوًال النهي عن ضده �المعنى المذ�ور، فذهب �عض الشافعیة والقاضي أبو �كر 
األمر، �عني �ان �قول بهذا، أن األمر �الشيء عین النهي عن ضده �المعنى المذ�ور، �عني لو 

وهذا شخص قلت  ،فتحرك ومشى فتقدم علیه ووقفه ور�ب معه ووداه إلى المر�ز! قال له: قف
 ال تتحرك؟ :�ذب ما قال لي :ال تتحرك وتحرك هل له أن �قول :له

 طالب:...
أصولیة لها مسألة ألنها  ؛تحتاج إلى �ل شيءالمسألة ألن  ؛نحن بنقرب األمثلة قبل �ل شيء

 وقلت: هذا ،العسكري الذي ذهب بهذا المخالف إلى المر�ز ارتباط �علم الكالم، �عني لو قال هذا
نه ال تتحرك فتحرك، هل له أن �حلف أنه �ذب؟ �هللا ما قال لي ال تتحرك، أل :معاند قلت له

 .قف :ألنه قال له ؛�ستحضر اللفظ
 طالب:...

لى ألن الصیغة لیست هي، لكن هل الناس ینظرون إلى األلفاظ أو إلى المقاصد؟ إذا نظرنا إ
 ؟ �اذب.ا�اذ�ً أم  االمقصد �كون صادقً 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
ن إذا نظرنا إلى المقصد مقصد المتكلم و�فهمه السامع �ما ال مجال فیه لالرتیاب العلماء �قررو 

فإذا قال: �هللا ما قال لي  ،في العقود إلى أن النظر فیها إلى المقاصد �غض النظر عن الصیغ
 وهذا �اذب ال ،العسكري صادق :نا ما �قال من أن النظر إلى المقاصد قلناال تتحرك، فإذا أجر�

سیما أنه �جزم و�فهم أن معنى قف ال تتحرك، وأن هذا اللفظ غیر متعبد �ه، لكن متى �جوز له 
یس ل اومتعد�ً  اله ذلك، و�ذا �ان ظالمً  اإذا �ان مظلومً  اأن �حلف على مثل هذا؟ إذا �ان مظلومً 

نقاط َرط إذا �ُثر علیهم الزحام و الشُّ  :له ذلك، �ما في المعار�ض �ما هو معروف، �ثیًرا ما �قول
التفتیش طال فیها ینادون �مكبر الصوت الذي لیس معه رخصة سیر على جنب، الذي لیس معه 

قیل له �عینه قف،  ما رخصة سیر على جنب، فماذا عن الذي لیس معه رخصة سیر و�نصرف؟
 .قیل �جنسه لكن

 طالب:...
 كیف؟ مخالف بال شك، لكن ماذا �قول الناس عن مثل هذا لو وقف؟

 طالب:...
فذهب �عض الشافعیة والقاضي أبو  ؟أخذتناالمسألة  �یفمغفل هذا،  :قاطبة �قولون الناس نعم، 

أن األمر �الشيء عین النهي عن ضده �المعنى المذ�ور مثل ما قلنا في أوًال �كر الباقالني نعم 
العسكري، وقال القاضي آخًرا و�ثیٌر من الشافعیة و�عض المعتزلة إلى أنه ال حكم لكل واحد 
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بل هو مسكوت عنه، �عني نقیض القول األول أو ضد القول األول،  ،منهما في ضده أصالً 
شيء عین النهي عن ضده أو �ستلزمه ولم یتجاوز، ومنهم من ومنهم من اقتصر فقال: األمر �ال

  ؟النهي عن الشيء عین األمر �ضده أو �ستلزمه :تجاوز إلى الجانب اآلخر، وقال
وهو مذهب عامة علماء الحنفیة قال أبو �كر الجصاص معروف  :وقال أبو �كر الجصاص

ومشهور من أئمتهم،  ،ي الحنفیةوله �تب ف ،؟ �الرازي الحنفي معروف صاحب أحكام القرآن�ماذا
وهو مذهب عامة علماء الحنفیة  :ال أبو �كر الجصاصوُتشم منه رائحة شيء من االعتزال، ق

واحد إذا �ان  �الشيء نهي عن ضده إذا �ان له ضدوأصحاب الشافعي وأهل الحدیث أن األمر 
�القیام له أضداد من له ضد واحد �األمر �اإل�مان نهي عن الكفر، و�ن �ان له أضداد �األمر 

و�ن �ان له أضداد �األمر �القیام له أضداد من القعود  ،القعود والر�وع والسجود واالضطجاع
قم فمعناه  :والر�وع والسجود واالضطجاع، �كون األمر �ه نهًیا عن جمیع أضداده �لها، إذا قیل

  ؟هل هو مرادف للوقوف أو مخالف ؟ها الوقوفاهل معن ،هل األمر �القیام ،ال تر�ع وال تسجد
قف ال �كفي  :ما �كفي؟ و�ذا قیل لهأم فإذا جلس �كفي  ،قم :�عني إذا �ان مضطجًعا فقیل له

حتى �قف على قدمیه، و�ن �ان له أضداد �األمر �القیام له أضداد من القعود والر�وع والسجود 
وهي إذا دخل  ،عملیةمسألة  �كون األمر �ه نهًیا عن جمیع أضداده �لها، هنا ،واالضطجاع

الجلوس على األرض، مسألة هذا ظاهر في  ،أحد�م المسجد فال �جلس حتى �صلي ر�عتین
خالًفا لما �قوله الظاهر�ة أنه إذا اضطجع خالص، هو منهي عن  ،واالضطجاع من �اب أولى

لكن لو جاء وما جلس على األرض جلس على حرز وعلى  ،لیس �جلوس ،الجلوس واالضطجاع
 على شيء ال سیما في الوقت الذي یتحرج فیه من الصالة. أوكرسي 

 طالب:...
 ؟ماذا

 طالب:...
 ؟اواقفً  ظللو  ،لو وقف

 طالب:...
 ترك الصالة.

 طالب:...
أحیاًنا یدخل اإلنسان في وقت  ،عملیةمسألة ألن هذه  ؛مكث إلى أن أذن وقف نصف ساعة

هل  ،لس ما �صليو�نطلق إلى الكرسي و�ج ،وعنده درس في المسجد ،و�تحرج من الصالة ،نهي
أو  ،وهذا �عمد إلى الكرسي و�شرح، یب الجمعة �عمد إلى المنبر و�خطبإن هذا مثل خط :نقول
 ؟»فال �جلس«في قوله:  فیكون داخًال  ،إن الجلوس على الكرسي جلوس :نقول

 طالب:...
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 جلوس.
 طالب:...

فرٌق بین من جلوسه مطرد على الكرسي، فهذا �كون في حقه مثل الجلوس على  ،ما هم مثل
فهو مطرد �جلس على �رسي هذا  ،�جلس على األرض أن �عني �عض الناس ما �قدر ،األرض
إن جلوسه على �رسي مثل  :فهل نقول ،لكن من جلوسه عادي مثل الناس ،إشكالما فیه 

 صلي ر�عتین؟�أن الجلوس على المنبر للخطبة ما یلزم 
 طالب:...

 الفرق بینه و�ینه؟ ما
 طالب:...

 ولذلك یوصي �ثیر من أهل العلم في األوقات المضیقة ،ال ال، الوقوف ظاهر في قوله ال یتناوله
 ألن المنهي ؛ما جلس ا�مكث ساعة ما دام واقفً  أن قف إلى أن ینتهي الوقت، ما قدامه إال :�قول

الجلوس على الكرسي هل یلحق �الجلوس على المنبر مسألة ي �شكل عندنا ذعنه الجلوس، ال، ال
 ال سیما ممن عمله مثل عمل الخطیب الذي عمله مثل عمل الخطیب.

 طالب:...
 ألنه ما وظیفته الكرسي. ؛ال �جلس، ال �جلس، ال �جلس ،ال

 طالب:...
 ...كرسي وظیفة الخطیب المنبر ووظیفة المعلماللیس وظیفته الكرسي، 

 طالب:...
 إمام المسجد؟ماذا �فعل 
 طالب:...

فة صفة ممیزة، نحن إذا قلنا إذا ألحقنا المعلم �الخطیب ما ننكر من له ص ه�قف مثل غیره، ما فی
 .ال لون على إسقاط الواجب. التتحای نكم تبغون حیًال أال، أعرف  ،غیر مؤثرة مثل المؤذن

 طالب:...
یر لكن أنا أتحرج في �ث ،المسألةفتي في هذه أ ال ،�حثالمسألة مسألة ألن  ؛وهذا مثله �اإللحاق

وعندنا طالب متردد  ،�رسي منصوب و�وجدمن أوقات النهي أن أدخل في درس مثًال العصر 
 ،لإشكا�عني الواحد لو صلى ر�عتین ما فیه  ،العصر صلینا اوتو�  افیها مرة إذا �ان الوقت موسعً 

إن شاء  ،فیها سعةالمسألة لكن لو ذهب إلى الكرسي وجلس وعّلم إلحاًقا له �الخطیب �ان عندي 
 هللا.

 طالب:...
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�جلس ما عندي مشكلة أنا في  ،إشكال اهذه األمور ما فیه ا،ال �جلس إال إذا �ان الوقت مضیقً 
 هذا.

 طالب:...
 ؟كیف

 طالب:...
وذاك جلس  ،إنه وقف :ثم إذا قلنا ،ي یهمناذهذا ال ،المقصود أنه جلس قبل أن �صلي ر�عتین

فات وقتها،  :نقول جلس ولم �صلِ  ،ولن �قف هذا فات محلها، �من جلس لیس �معلم وال خطیب
�لها تحتاج إلى  هاألن ؛نقف على قول الجصاص ،طالتالمسألة ألن  ؛خلونا نعود إلى درسنا

 .والتوضیح شيء من التفصیل
 طالب:...

ا هو مألننا قد نترك  ؛شك أن الذي �قرأ قبل الحضور �ستفید فائدة �بیرة هما فی ،لیتكم�هللا نعم، 
 ،لكن یرد علینا خواطر ونحن نشرح ونذهب إلیها ونترك المشروح ثم نعود إلیه ،المسألةأهم في 

 .و�نما هي مدارسة مع اإلخوان ا،ن دروسنا لیست تلقینً إومثل ما قلنا مراًرا 
 على محمد وعلى آله وصحبه أجمعین. اللهم صلِّ  


